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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 του 
Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων, βάσει της αριθ. 41/2013  απόφασης (Ορθή 
Επανάληψη) του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου» (επανεισαγωγή). 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
12.6.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
7941/7-6-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 16/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης:  112/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 12.6.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 16/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κόντος Σταύρος 
Τάφας Ηλίας                                                        Κοσµά Σταυρούλα 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
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Πολίτης Σταύρος   
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος    
Γρετζελιάς Παντελής                                        
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης επί του 1ου θέµατος Ε.Η.∆. και επανήλθε µετά την διενεργηθείσα επ΄ 

αυτού ψηφοφορία. 

• Ο κ.  Η.Τάφας και  η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος  της Η.∆. και επανήλθε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 11ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος  αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 6ου θέµατος της Η.∆. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της  κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 

7ο  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
 
Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

7ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση τόσο το αριθ. πρωτ. 1212/7-6-2013 (αριθ. εισ. πρωτ. ∆ήµου 7961/7-6-2013) 
νέο διαβιβαστικό έγγραφο του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, 
Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του ∆ήµου, όσο 
και την υπ΄αρ. 41/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου 
(Ορθή Επανάληψη) ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: Ορθή Επανάληψη  της υπ΄αριθ. 41/2013 απόφασης του ∆.σ. του Ν.Π. 

«Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, 

Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του ∆ήµου Φ.-Χ.». 

 

Σας διαβιβάζουµε σε ορθή επανάληψη την υπ'  αρ. 41/2013 απόφαση ∆.Σ. του 
Νοµικού µας Προσώπου, που αφορά στην "Α' Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Εσόδων 
- Εξόδων του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 
οικονοµικού έτους 2013".          
 
Παρακαλούµε πολύ να τη φέρετε στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για λήψη δικής σας σχετικής εγκριτικής απόφασης. 
 
Απόφαση αρ.  41/13  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 08/13 
 

Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται το 
Νοµικό Πρόσωπο σήµερα 16.05.2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.00, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
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από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μιχαήλ Κουτσάκη, µε αρ. 833/13.05.2013 
που επιδόθηκε αυθηµερόν σε κάθε ένα σύµβουλο χωριστά και στον Πρόεδρο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
των άρθρων 94 έως και 101, 107,108, 143, 148, 151 του ν. 3463/06, παριστάµενου ως 
γραµµατέα και του υπαλλήλου του Νοµικού Προσώπου Ζαχαρόπουλου Χρήστου ∆.Ε. 38 
Πληροφορικής µε βαθµό Β΄, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία γιατί από τους 
δέκα πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι ένδεκα (11).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
           (αν και κλήθηκαν 
νοµίµως) 
 

1. Κουτσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος                                     1. Κούσουλα Άννα, Μέλος        
2. Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος                                     2. Ματσουκά Βασιλική, 

Μέλος        
3. Χριστοδουλίδης  Κωνσταντίνος, Γραµµατέας         3. Μιχαηλίδου Στέλλα, 
4. Αντωνόπουλος Ελευθέριος,                 ως αναπληρωµατικό 

Μέλος 
ως αναπληρωµατικό Μέλος                                            του παραιτηθέντος 
τακτικού Μέλους 
της κας Μάισνερ Κυριακής                                        κου Αρβανιτόπουλου 
Σωτηρίου 

5. Γκρίντζαλης Ηλίας,Μέλος,                4. Σωτήρου Τέτη, Μέλος 
6. ∆ηµητριάδου Μαρία, Μέλος     ως αναπληρωµατικό 

Μέλος 
7. Ευαγγελινός Κωνσταντίνος, Μέλος               του παραιτηθέντος 

τακτικού Μέλους 
8. Ζέτος ∆ηµήτριος, Μέλος               κας Φαφούτη Σοφίας 
9. Μέρτικα Φιλιώ, Μέλος    

10. Μπούνδρης Κωνσταντίνος, Μέλος 
11. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος                                                                                     
 

ΘΕΜΑ: 1ο  
 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε στο ∆.Σ. ότι: Με την έγκριση του 
προϋπολογισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας, παρατηρήσεις για την 
αναµόρφωση αυτού και εναρµόνισή του σύµφωνα µε τις οδηγίες της παρ. 4 του άρ. 5 της υπ΄ αριθµ. 
47490/18.12.2012 απόφασης ΥΠ.ΕΣ & ΥΠ.ΟΙΚ., το οποίο αναφέρει τα κάτωθι: 
 

1. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 2013 για τις κατωτέρω αναφερόµενες 
οµάδες εσόδων δεν  µπορεί να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 30% το αντίστοιχο άθροισµα που 
εκτιµάται ότι προκύπτει για το  έτος 2012. 

 
Κ.Α.Ε. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

14 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ  

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ  

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 
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2.  Να συµπεριληφθεί ποσό 500,00 € στον Κ.Α. 02.80.8251.001 των εξόδων, µε τίτλο "Παγία προκαταβολή", το 
οποίο εκ παραδροµής είχε παραληφθεί. 

 

3.  Να ισοσκελιστούν οι Κ.Α. 411 και 412 των Εσόδων µε αυτούς των Κ.Α. 821 και 822 των Εξόδων. Η διαφορά 
ανέρχεται στο ποσό των 173,28 €. Ποσό που πριν την ψήφιση του προϋπολογισµού, είχε εισπραχθεί και 
αποδοθεί από διαφορετικής υποκατηγορίας Κ.Α. των Εσόδων και των Εξόδων, έτσι υποχρεωτικά ο 
προϋπολογισµός συντάχθηκε ως εξής: 

 

ΕΣΟ∆Α 
 

Κ.Α. 06.00.4111.002 µε τίτλο "Είσπραξη κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης 16.000,00 
Κ.Α. 06.00.4121.002 µε τίτλο "Είσπραξη κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης          0,00 
 

ΕΞΟ∆Α 
 

Κ.Α. 02.80.8211.001 µε τίτλο "Απόδοση κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης 15.826,72  
Κ.Α. 02.80.8221.004 µε τίτλο "Απόδοση κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης      173,28 
 

Ώστε η διαφορά παραµένει, αλλά οι υπολειπόµενες πιστώσεις εγράφησαν στους ορθούς Κ.Α. τόσο των 
Εσόδων όσο και των Εξόδων. 

 

4. Πρέπει επίσης σύµφωνα και µε την υπ΄ αρθµ. 8/οικ.17515/29.04.2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., να µεταφερθούν από 
την υποκατηγορία 02.00.8 οι κάτωθι Κ.Α.: 
 

02.00.8111.001 µε τίτλο "Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδική παροχή ποσού 176 €. ∆ικαστικές 

αποφάσεις για αναδροµικά οικ. παροχής. Αναδροµικά έξοδα κίνησης κ.λπ." πίστωσης 100,00 €. 

02. 00.8132.001 µε τίτλο "Προσαυξήσεις και πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων (ΠΟΕ)" πίστωσης 100,00 €. 
 

Στην υποκατηγορία 02.80.8 ως κάτωθι: 
 

02.80.8111.001 µε τίτλο "Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδική παροχή ποσού 176 €. ∆ικαστικές 

αποφάσεις για αναδροµικά οικ. παροχής. Αναδροµικά έξοδα κίνησης κ.λπ." πίστωσης 100,00 €. 
 

02.80.8132.001 µε τίτλο "Προσαυξήσεις και πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων (ΠΟΕ)" πίστωσης 100,00 €. 
 

5. ∆ηµιουργήθηκε επίσης η ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις σε λογαριασµούς τόσο των ΕΣΟ∆ΩΝ όσο και των 

ΕΞΟ∆ΩΝ, µε άντληση ποσών από πλεονασµατικούς Κ.Α. και µε αύξηση ήδη υφιστάµενων Κ.Α. ή δηµιουργία 

νέων Κ.Α., ως εξής: 
 

    ΕΣΟ∆Α 

 
1. ∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 06.00.4124.002 µε τίτλο "Εισπράξεις υπέρ Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων", πίστωσης 

2.000,00 €, για την είσπραξη των κρατήσεων ποσοστού 0,10%, υπέρ της Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, επί 
του καθαρού ποσού των εξοφλήσεων παραστατικών που αφορούν σε Συµβάσεις που πραγµατοποιεί το 
Νοµικό Πρόσωπο και υπερβαίνουν το ποσό των 2.500,00 €. 

 

    ΕΞΟ∆Α 
 

1. ∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 02.15.6041.004, µε τίτλο "Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ορισµένου χρόνου κ.λπ.), 
προγράµµατος Άθληση για όλους", πίστωσης 45.000,00 €, για την αµοιβή των γυµναστών για το 
πρόγραµµα "Άθληση για όλους", των οποίων η πρόσληψη είναι υπό έγκριση και αναµένεται. 

2. Για τον ίδιο λόγο είναι επιβεβληµένη η αύξηση του Κ.Α. 02.15.6054.001, µε τίτλο "Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - 
ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού" πίστωσης 20.000,00 € µε το ποσό των 5.000,00 €." 

3. Για την καταβολή αµοιβών στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ., έως τη λήξη του έτους, πρέπει να 
αυξηθεί ο Κ.Α. 02.00.6121.001 µε τίτλο "Έξοδα παράστασης Προέδρου - Αντιπροέδρου ∆.Σ." µε το ποσό 
των 5.100,00 €. Στον Κ.Α. είχε προβλεφθεί ποσό 2.500,00 €, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
Νοµικού Προσώπου, αλλά µε την προϋπόθεση της σύντοµης ενσωµάτωσης του Νοµικού Προσώπου στο 
∆ήµο, πράγµα που δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. 

4. Για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τροφείων από γονείς που τα παιδιά τους 
φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθµούς, τα οποία κατέβαλαν εν αγνοία τους για την ανακοίνωση παύσης 

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ 

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ 
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καταβολής τροφείων του κ. Προέδρου, πρέπει να αυξηθεί ο Κ.Α. 02.80.8261.001 µε τίτλο "Λοιπές 
επιστροφές", πίστωσης 500,00 €, µε το ποσό των 1.000,00 €. 

5. Για την καταβολή της υπερωριακής αµοιβής του υπαλλήλου που κρατά τα πρακτικά του ∆.Σ. έχει εγγραφεί 
πίστωση 1.500,00 € στον Κ.Α. 02.10.6012.001 µε τίτλο "Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία γραµµατέα 
Ν.Π.". Ποσό ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου, αλλά µε την προϋπόθεση της 
σύντοµης ενσωµάτωσης του Νοµικού Προσώπου στο ∆ήµο, πράγµα που δεν είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Για το λόγω αυτό και για την καταβολή έως το τέλος του 
έτους της σχετικής αµοιβής, πρέπει να αυξηθεί ο παραπάνω Κ.Α. κατά 500,00 €.  

6. Για την αµοιβή τακτικού προσωπικού που τυχόν θα εργαστεί Κυριακή, υπάρχει η ανάγκη να προβλεφθεί 
πίστωση 1.000,00 € στον Κ.Α. 02.10.6012.004, µε τίτλο "Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και 
νυκτερινών ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση εβδοµαδιαίου ωραρίου τακτικών 
υπαλλήλων". 

7. Για την αµοιβή τακτικού προσωπικού δράσεων, που τυχόν θα εργαστεί Κυριακή, υπάρχει η ανάγκη να 
προβλεφθεί πίστωση 1.000,00 € στον Κ.Α. 02.15.6012.002, µε τίτλο "Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων 
ηµερών και νυκτερινών ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση εβδοµαδιαίου ωραρίου 
τακτικών υπαλλήλων δράσεων". 

8. Για την αµοιβή προσωπικού αορίστου χρόνου δράσεων, που τυχόν θα εργαστεί Κυριακή, υπάρχει η 
ανάγκη να προβλεφθεί πίστωση 1.000,00 € στον Κ.Α. 02.15.6022.002, µε τίτλο "Αποζηµίωση για εργασία 
εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίου ωραρίου υπαλλήλων αορίστου χρόνου δράσεων". 

9. ∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 02.80.8224.002 µε τίτλο "Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων", 
πίστωσης 2.000,00 €, για την απόδοση των κρατήσεων ποσοστού 0,10%, υπέρ της Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, επί του καθαρού ποσού των εξοφλήσεων παραστατικών που αφορούν σε Συµβάσεις που 
πραγµατοποιεί το Νοµικό Πρόσωπο και υπερβαίνουν το ποσό των 2.500,00 €. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλείται το ∆.Σ. σήµερα να τροποποιήσει της υφιστάµενη τάξη του προϋπολογισµού 
ώστε να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισµός ως εξής: 
 
 

ΕΣΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

06.00.0121.001 
Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων 
στις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου 

3.000,00 - 2.023,70 976,30 

06.00.0524.001 Έσοδα από είσπραξη τροφείων παιδικών σταθµών 8.000,00 - 1.000,00 7.000,00 

06.00.1411.001 Προϊόν δωρεάς 3.000,00 - 1.306,10 1.693,90 

06.00.1623.001 Έσοδα από πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 100.000,00 - 62.418,86 37.581,14 

  114.000,00 - 66.748,66 47.251,34 
 
 

Ώστε τελικά στους Κ.Α. των Εσόδων της πρώτης παρατήρησης, θα υπάρχει στο σύνολό τους, ποσό 
60.000,00 €, που υπερβαίνει το +30% της Υπουργικής απόφασης κατά 60.000,00 €. Πρόκειται για έξι νέους 
Κ.Α. ισόποσης πίστωσης 10.000,00 € εκάστης, που αφορούν και ισόποσες πιστώσεις των Εξόδων. 
Πρόκειται για Κ.Α. και πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για τη δηµιουργία ερασιτεχνικών πολιτιστικών 
τµηµάτων ανταποδοτικού χαρακτήρα, που θα λειτουργήσουν από το Φθινόπωρο εν αναµονή και της 
έγκρισης προσλήψεων µε σύµβαση έργου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
 

ΕΣΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
 

06.00.4124.002 Εισπράξεις υπέρ Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 2.000,00 2.000,00 

  0,00 2.000,00 2.000,00 
 

ΕΞΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

02.00.8111.001 
Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδική παροχή ποσού 176 
€. ∆ικαστικές αποφάσεις για αναδροµικά οικ. παροχής. 
Αναδροµικά έξοδα κίνησης κ.λπ. 

100,00 - 100,00 0,00 

02.00.8132.001 Προσαυξήσεις και πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων (ΠΟΕ) 100,00 - 100,00 0,00 

02.10.6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  280.000,00 - 55.000,00 225.000,00 

ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΗΓ-ΘΚ6



 8 

(περιλαµβ. βασικό µισθό κ.λπ.) 

02.10.6051.001 Eισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων 50.000,00 - 12.000,00  38.000,00 

02.10.6012.002 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού  1.000,00 - 1.000,00 0,00 

02.15.6011.004 
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  
δράσης κοινωνικών υπηρεσιών 

160.000,00 - 15.848,66 144.151,34 

02.15.6011.005 
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  
δράσης βρεφονηπιακής και παιδικής αγωγής 

310.000,00 - 7.000,00 303.000,00 

02.15.6012.001 
Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία  
τακτικού προσωπικού δράσεων 

1.000,00 - 1.000,00 0,00 

02.15.6021.001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου δράσης αθλητισµού 110.000,00  - 10.000,00  100.000,00 

02.15.6021.002 
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  
δράσης κοινωνικών υπηρεσιών 

45.000,00  - 18.000,00  27.000,00 

02.15.6022.001 
Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου δράσεων 

1.000,00 - 1.000,00 0,00 

02.15.6051.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων δράσεων 43.000,00 - 2.000,00  41.000,00 

02.15.6052.001 
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων  
αορίστου χρόνου δράσεων 

63.000,00 - 4.000,00  59.000,00 

  1.126.200,00 - 127.048,66 937.151,34 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 6.504,33 €. Αυτό θα αυξηθεί κατά 127.048,66 € που θα προέλθουν από 
τους Κ.Α. 02.00.8111.001, 02.00.8132.001, 02.10.6011.001, 02.10.6012.002, 02.10.6051.001, 02.15.6011.004, 
02.15.6011.005, 02.15.6012.001, 02.15.6021.001, 02.15.6021.002, 02.15.6022.001, 02.15.6051.001, και 
02.15.6052.001 των εξόδων. Επίσης αυξάνεται κατά 2.000,00 €, από τη δηµιουργία νέου Κ.Α. στα ΕΣΟ∆Α. 
Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στα 135.552,99 €. 
 

ΕΞΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

02.00.6121.001 Έξοδα παράστασης Προέδρου - Αντιπροέδρου ∆.Σ. 2.500,00 5.100,00 7.600,00 

02.10.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία γραµµατέα Ν.Π. 1.500,00 500,00 2.000,00 

02.10.6012.004 
Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών 
ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίου ωραρίου τακτικών υπαλλήλων.  

0,00 1.000,00 1.000,00 

02.15.6012.002 
Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών 
ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίου ωραρίου τακτικών υπαλλήλων δράσεων. 

0,00 1.000,00 1.000,00 

02.15.6022.002 
Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών 
ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίου ωραρίου υπαλλήλων αορίστου χρόνου δράσεων. 

0,00 1.000,00 1.000,00 

02.15.6054.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

02.80.8261.001 Λοιπές επιστροφές 500,00 1.000,00 1.500,00 

  24.500,00 14.600,00 39.100,00 

     
   

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

02.15.6041.004 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ορισµένου χρόνου κ.λπ.), 
προγράµµατος Άθληση για όλους 

0,00 45.000,00 45.000,00 

02.80.8111.001 
Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδική παροχή ποσού 176 
€. ∆ικαστικές αποφάσεις για αναδροµικά οικ. παροχής. 
Αναδροµικά έξοδα κίνησης κ.λπ. 

0,00 100,00 100,00 

02.80.8132.001 Προσαυξήσεις και πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων (ΠΟΕ) 0,00 100,00 100,00 

02.80.8224.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 2.000,00 2.000,00 

02.80.8251.001 Παγία προκαταβολή 0,00 500,00 500,00 

  0,00 47.700,00 47.700,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

     
 

ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΗΓ-ΘΚ6



 9 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 135.552,99 €. Αυτό θα µειωθεί κατά 62.300,00 € που θα µεταφερθούν 

στους Κ.Α. 02.00.6121.001, 02.10.6012.001, 02.10.6012.004, 02.15.6012.002, 02.15.6022.002, 02.15.6041.004, 
02.15.6054.001, 02.80.8111.001, 02.80.8132.001, 02.80.8224.002, 02.80.8251.001 και 02.80.8261.001 των 
εξόδων. Θα µειωθεί επίσης κατά το ποσό των 66.748,66 €, λόγω της αντίστοιχης µείωσης του συνόλου των 
εσόδων. Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στα 6.504,33 €. 

Σύνολο εσόδων 3.606.533,34  Σύνολο εξόδων 3.766.919,52 

Χρηµατικό υπόλοιπο 166.890,51   Αποθεµατικό 6.504,33 

Σύνολο 3.773.423,85 Σύνολο 3.773.423,85 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη ότι επιβάλλεται η 
τροποποίηση της υφιστάµενης τάξης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των 
άρθρων 103, 161, 236, 240 του ν. 3463/06, του άρ 8 του Β.∆. 54677/17.5.59, την παρ. 4 του άρ. 5 της υπ΄ αριθµ. 
47490/18.12.2012 απόφασης ΥΠ.ΕΣ & ΥΠ.ΟΙΚ. και την υπ΄ αρθµ. 8/οικ.17515/29.04.2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία µε δέκα ψήφους υπέρ και µίας κατά 
 

Μειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου Ελευθέριου. 
 

Τροποποιεί τον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ οικ. έτους 2013, βάσει των διατάξεων των άρθρων 103, 161, 236, 240 του ν. 
3463/06 και του άρ 8 του Β.∆. 54677/17.5.59, όπως αυτά ισχύουν σήµερα, την παρ. 4 του άρ. 5 της υπ΄ αριθµ. 
47490/18.12.2012 απόφασης ΥΠ.ΕΣ & ΥΠ.ΟΙΚ. και την υπ΄ αρθµ. 8/οικ.17515/29.04.2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ως 
εξής: 

ΕΣΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

06.00.0121.001 
Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων στις 
εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου 

3.000,00 - 2.023,70 976,30 

06.00.0524.001 Έσοδα από είσπραξη τροφείων παιδικών σταθµών 8.000,00 - 1.000,00 7.000,00 

06.00.1411.001 Προϊόν δωρεάς 3.000,00 - 1.306,10 1.693,90 

06.00.1623.001 Έσοδα από πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 100.000,00 - 62.418,86 37.581,14 

  114.000,00 - 66.748,66 47.251,34 
 

Ώστε τελικά στους Κ.Α. των Εσόδων της πρώτης παρατήρησης, υπάρχει στο σύνολό τους, ποσό 
60.000,00 €, που υπερβαίνει το +30% της Υπουργικής απόφασης κατά 60.000,00 €. Πρόκειται για έξι νέους 
Κ.Α. ισόποσης πίστωσης 10.000,00 € εκάστης, που αφορούν και ισόποσες πιστώσεις των Εξόδων. 
Πρόκειται για Κ.Α. και πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για τη δηµιουργία ερασιτεχνικών πολιτιστικών 
τµηµάτων ανταποδοτικού χαρακτήρα, που θα λειτουργήσουν από το Φθινόπωρο εν αναµονή και της 
έγκρισης προσλήψεων µε σύµβαση έργου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
 

ΕΣΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
 

06.00.4124.002 Εισπράξεις υπέρ Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 2.000,00 2.000,00 

  0,00 2.000,00 2.000,00 
 

ΕΞΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

02.00.8111.001 
Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδική παροχή ποσού 176 
€. ∆ικαστικές αποφάσεις για αναδροµικά οικ. παροχής. 
Αναδροµικά έξοδα κίνησης κ.λπ. 

100,00 - 100,00 0,00 

02.00.8132.001 Προσαυξήσεις και πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων (ΠΟΕ) 100,00 - 100,00 0,00 

02.10.6011.001 
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  
(περιλαµβ. βασικό µισθό κ.λπ.) 

280.000,00 - 55.000,00 225.000,00 

02.10.6051.001 Eισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων 50.000,00 - 12.000,00  38.000,00 

02.10.6012.002 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού  1.000,00 - 1.000,00 0,00 
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02.15.6011.004 
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  
δράσης κοινωνικών υπηρεσιών 

160.000,00 - 15.848,66 144.151,34 

02.15.6011.005 
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  
δράσης βρεφονηπιακής και παιδικής αγωγής 

310.000,00 - 7.000,00 303.000,00 

02.15.6012.001 
Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία  
τακτικού προσωπικού δράσεων 

1.000,00 - 1.000,00 0,00 

02.15.6021.001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου δράσης αθλητισµού 110.000,00  - 10.000,00  100.000,00 

02.15.6021.002 
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  
δράσης κοινωνικών υπηρεσιών 

45.000,00  - 18.000,00  27.000,00 

02.15.6022.001 
Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου δράσεων 

1.000,00 - 1.000,00 0,00 

02.15.6051.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων δράσεων 43.000,00 - 2.000,00  41.000,00 

02.15.6052.001 
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων  
αορίστου χρόνου δράσεων 

63.000,00 - 4.000,00  59.000,00 

  1.126.200,00 - 127.048,66 937.151,34 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 6.504,33 €. Αυτό αυξάνεται κατά 127.048,66 € που προέρχονται από 
τους Κ.Α. 02.00.8111.001, 02.00.8132.001, 02.10.6011.001, 02.10.6012.002, 02.10.6051.001, 02.15.6011.004, 
02.15.6011.005, 02.15.6012.001, 02.15.6021.001, 02.15.6021.002, 02.15.6022.001, 02.15.6051.001, και 
02.15.6052.001 των εξόδων. Επίσης αυξάνεται κατά 2.000,00 €, από τη δηµιουργία νέου Κ.Α. στα ΕΣΟ∆Α. 
Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό διαµορφώνεται στα 135.552,99 €. 
 

ΕΞΟ∆Α     

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

02.00.6121.001 Έξοδα παράστασης Προέδρου - Αντιπροέδρου ∆.Σ. 2.500,00 5.100,00 7.600,00 

02.10.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία γραµµατέα Ν.Π. 1.500,00 500,00 2.000,00 

02.10.6012.004 
Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών 
ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίου ωραρίου τακτικών υπαλλήλων.  

0,00 1.000,00 1.000,00 

02.15.6012.002 
Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών 
ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίου ωραρίου τακτικών υπαλλήλων δράσεων. 

0,00 1.000,00 1.000,00 

02.15.6022.002 
Αποζηµίωση για εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερινών 
ωρών εργάσιµων και εξαιρέσιµων ηµερών προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίου ωραρίου υπαλλήλων αορίστου χρόνου δράσεων. 

0,00 1.000,00 1.000,00 

02.15.6054.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

02.80.8261.001 Λοιπές επιστροφές 500,00 1.000,00 1.500,00 

  24.500,00 14.600,00 39.100,00 

     
   

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

02.15.6041.004 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ορισµένου χρόνου κ.λπ.), 
προγράµµατος Άθληση για όλους 

0,00 45.000,00 45.000,00 

02.80.8111.001 
Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδική παροχή ποσού 176 
€. ∆ικαστικές αποφάσεις για αναδροµικά οικ. παροχής. 
Αναδροµικά έξοδα κίνησης κ.λπ. 

0,00 100,00 100,00 

02.80.8132.001 Προσαυξήσεις και πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων (ΠΟΕ) 0,00 100,00 100,00 

02.80.8224.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 2.000,00 2.000,00 

02.80.8251.001 Παγία προκαταβολή 0,00 500,00 500,00 

  0,00 47.700,00 47.700,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 135.552,99 €. Αυτό µειώνεται κατά 62.300,00 € που µεταφέρονται στους 
Κ.Α. 02.00.6121.001, 02.10.6012.001, 02.10.6012.004, 02.15.6012.002, 02.15.6022.002, 02.15.6041.004, 
02.15.6054.001, 02.80.8111.001, 02.80.8132.001, 02.80.8224.002, 02.80.8251.001 και 02.80.8261.001 των 
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εξόδων. Μειώνεται επίσης κατά το ποσό των 66.748,66 €, λόγω της αντίστοιχης µείωσης του συνόλου των 

εσόδων. Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό διαµορφώνεται στα 6.504,33 €. 

Σύνολο εσόδων 3.606.533,34  Σύνολο εξόδων 3.766.919,52 

Χρηµατικό υπόλοιπο 166.890,51   Αποθεµατικό 6.504,33 

Σύνολο 3.773.423,85 Σύνολο 3.773.423,85 

Όσον αφορά τον ισοσκελισµό των  Κ.Α. 411 και 412 των Εσόδων µε αυτούς των Κ.Α. 821 και 822 των Εξόδων, 
των οποίων η διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 173,28 €, η διαφορά παραµένει υποχρεωτικά, διότι πριν την 
ψήφιση του προϋπολογισµού, είχε εισπραχθεί και αποδοθεί το παραπάνω ποσό από διαφορετικής 
υποκατηγορίας Κ.Α. των Εσόδων και των Εξόδων, οι υπολειπόµενες πιστώσεις εγράφησαν στους ορθούς Κ.Α. 
τόσο των Εσόδων όσο και των Εξόδων ως κάτωθι: 

 
 
 

ΕΣΟ∆Α 
 
Κ.Α. 06.00.4111.002 µε τίτλο "Είσπραξη κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης 16.000,00 
Κ.Α. 06.00.4121.002 µε τίτλο "Είσπραξη κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης          0,00 
 
ΕΞΟ∆Α 
 
Κ.Α. 02.80.8211.001 µε τίτλο "Απόδοση κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης 15.826,72  
Κ.Α. 02.80.8221.004 µε τίτλο "Απόδοση κρατήσεων σύνταξης υπέρ ∆ηµοσίου" πίστωσης      173,28 

 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 41/13. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 

• Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. κ. Μ.Κουτσάκης εισηγήθηκε το θέµα της 
αναµόρφωσης. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου δήλωσε ότι καταψηφίζουν, ως δηµοτική 
παράταξη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα τροφεία και στην αµοιβή 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆.Σ., µιλώντας επίσης για καθυστέρηση 
εισαγωγής του θέµατος και υπερεκτιµηµένα έσοδα. Ο κ. ∆.Κανταρέλης 
δήλωσε ότι υπερψηφίζει, µε τη δέσµευση της ∆ιοίκησης ότι το Ν.Π. θα έλθει 
σύντοµα στο ∆ήµο.  Οµοίως ο κ. Φ.Νικολόπουλος. Για το ίδιο θέµα ο κ. 
Π.Λαζαρίδης δήλωσε ότι απέχει, θεωρώντας ότι δεν πήρε απαντήσεις 
επ΄αυτού. Επίσης η κα Π.Φίλου-Μαυράκη δήλωσε ότι δεν συναινεί. Λόγω 
τροφείων και εξόδων παράστασης.  

• ∆ευτερολογώντας ο κ. Μ.Κουτσάκης αναφέρθηκε στην επίσπευση των 
ενεργειών για να έλθει στο ∆ήµο το Ν.Π. και στο ύψος του ποσού αµοιβής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου ∆.Σ. (400/200 €). Ο κ. Ε.Πλάτανος ζήτησε την 
αφαίρεση από την αναµόρφωση των κωδικών της ανωτέρω αµοιβής, καθώς 
και των τροφείων. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Μπόβος,, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης, 
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Ν.Παπανικολάου, Γ,Παπακώστας, Γ.Καραβίας, ∆.Κανταρέλης και 
Φ.Νικολόπουλος (σύνολο 10).  

 
• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Μ.Χατζηδάκη, Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Σ.Γραµµένος, Χ.Κοπελούσος, 
Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, Σ.Πολίτης, Π.Γρετζελιάς,  Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά, 
Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη, (σύνολο 12).  

 
• Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Π.Λαζαρίδης απείχε από την ψηφοφορία. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση και : 
 

• Την αριθ. 41/2013 απόφαση  (Ορθή Επανάληψη) του ∆.Σ. του Νοµικού 
Προσώπου. 

• Τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του ∆.Κώδικα (Ν. 
3463/06) 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(10  ΥΠΕΡ - 12 ΚΑΤΑ – 1 ΑΠΟΧΗ)  
 

 
Απορρίπτει την 1η τροποποίηση Προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων 
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013, βάσει της υπ΄αρ. 41/2013 
διαβιβασθείσας Απόφασης (Ορθή Επανάληψη) του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου στο 
σύνολό της. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   112/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
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Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ενιαίο Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, 
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας. 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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